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sefiri ve sefaretname

yazarı.
~

istanbul'da doğdu . Kaynaklarda çocukluk ve ilk gençlik yılları hakkında bilgi yoktur. Memuriyete Defterdar Mektübi Kalemi'nde başladı ; ardından hamamlar katipliği, ihtisab katipliği, bazı vezirlerin dı
van katipliği görevlerinde bulundu . 1833
yılında hacelik rütbesi verildi, kısa bir süre sonra Viyana sefareti katipliğine tayin
edildL istanbul'a dönüşünde Arnedi Kalemi hulefalığına getirildi. 1838'de Paris sefiri Fethi Ahmed Paşa'nın maiyetine baş
sırkatibi olarak gönderildi. 27 Nisan'da İs
tanbul'dan yola çıkan Sami Efendi Malta,
Napoli, Roma, Floransa, Milano, Venedik,
Trieste, Viyana, Prag, Berlin, Frankfurt,
Brüksel ve Londra gibi Avrupa ' nın belli
başlı şehirlerine uğrayan bir güzergah
üzerinden 23 Eylül'de Paris'e ulaştı. Bu
seyahate ve Paris'te bulunduğu yıllara ait
intibalarını Avrupa Risalesi adıyla kaleme aldığı sefaretnamesinde anlatmıştır.
1839'da istanbul'a dönüşünün ardından
Posta ve Telgraf nazırı oldu. Avrupa Risal esi'nin yayımlanmasından sonra da Takvimhane nazırlığına getirildi ( 1840) . Takvim-i V ekiiyi'de devrin önemli siyasi gelişmelerine dair bazı yazılar kaleme aldı.
Takvimhane nazırlığından Mayıs 1841 'de
aziedilen Sami Efendi'nin aziine sebep,
Ahmed Lutfi Efendi'nin bildirdiğine göre
kendi örf ve adetlerimizi kötüleyip Avrupa'yı övmesi, bu yoldaki ölçüsüz sözleri ve
özellikle Mustafa Reşid Paşa'ya intisabı
ile Tanzimat'ın ilanı ve uygulanması sıra
sında birtakım yanlış davranışları olmuş

tur. 1846'da Ziraat Meclisi azası , kısa bir
süre sonra da Viyana maslahatgüzarı ol-

356

du. Eylül 1846'da Berlin sefiri olarak görevlendirildi. Ağustos 1849'da Qla sınıf-ı
sanisi rütbesine yükseltHip Tahran sefirliğine tayin edildi. Haziran 18S1'de tekrar
aziedilerek istanbul'a döndü. Vefatında
Haydarpaşa Kabristanı ' na defnedildi.
Mustafa Sami Efendi'den bahseden kaynaklar onu güzel sözlü, kibar meclislerinde
kabul gören. şiir ve inşadan anlayan, fakat
aynı zamanda hasis, biraz patavatsız olarak
tanımlar. Kendisi Avrupa Risalesi'nde dil
bilmeyen bir bürokrat olduğunu , uzun yıl
lar Avrupa'da kalmasına rağmen bir yabancı dil öğrenemediğini , bunun da zamanının büyük bir kısmını hastalıklarla geçirmiş olmasından kaynaklandığını söyler.
Ahmet Harndi Tanpınar, Mustafa Sami
Efendi'nin cüretli bir Avrupalılaşma taraftarlığı ile kendinden öncekilerden, hatta
çağdaşlarından ayrıldığını, "dikkatlerinin
satıhta dolaşmayıp az çok derine" indiği
ni ve bu yüzden ona "Avrupa'yı üzerinde
düşünmek şartıyla görenlerin" başında yer
vermek gerektiğini yazar. Mustafa Sami
Efendi, Avrupa'yı belki de yabancı dil bilmemesinin ve kültürünün eksikliği sebebiyle kurumların, sosyal ilişkilerin. sanayi
ve teknolojinin arka planını sorgulamadan,
ancak yer yer Osmanlı toplumu ve içtimal şartlarıyla kısmi mukayeselere baş
vurarak hayranlıkla anlatmış ve Avrupalı ' nın mükemmelliğinden hararetle bahsetmiştir. Gerek bu tavrı, gerekse ülkede
Batılılaşma doğrultusunda yürütülen yenilik hareketlerinin öncüsü olması dolayısıy
la çevresinde bir mahfilin oluştuğu Mustafa Reşid Paşa'ya intisabı Sami Efendi'yi
devrinde birtakım tenkitlerin hedefi yap-

maya çalıştığı bölümdür. Avrupa Risalesi'ni devrin kültür ve düşünce hayatı açı
sından önemli yapan özelliklerinden biri
de dönemin Türk aydınının zihnine taşıdı
ğı birtakım yeni isim, terim ve kavramlardır. Eserin küçük hacmine rağmen devrinin kültür hayatına getirdiği bu kavram
ve terimierin dönemin düşünce hayatına
olan katkılarına Sami Efendi'den bahseden kaynakların birçoğunda dikkat çekilmiştir. Tanpınar, devrine göre oldukça sade bir dille yazıldığı görülen eserin üstübunda, cümle yapılarında Şinasi'nin ve
Namık Kemal'in cümlelerinin ilk örneklerini bulur. M. Fatih Andı, daha önce iki defa basılan (1256. 1268) Avrupa Risalesi'ni bir incelemeyle birlikte yeniden yayım
lamıştır (bk. bibl) . Sami Efendi'nin bazı
şiirleri de vardır.
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mıştır.

Mustafa Sami Efendi'nin yayımianmış
tek eseri olan kırk sayfalık Avrupa Risalesi, Paris'e yaptığı seyahatin ve sefaret
başkatipliğinde bulunduğu yılların Paris'inin izienimlerini anlattığı bir eserdir. Özet
halinde bir seyahat tutanağı mahiyetindeki birinci bölümde Paris'e ulaşıncaya kadar uğradığı ülkelerin, gördüğü şehirlerin
coğrafi özelliklerini, halkın yaşayışını, tarihi eserlerini, toprağından geçtiği devletlerin askeri gücünü, politik usullerini,
nüfusun u, dini özelliklerini, turistik yerlerini, sanat eserlerini, eğitim, kültür ve
sağlık kurumlarını, ilim ve teknolojideki
ilerlemeleri kısa temaslarla anlatır. İkinci
bölümde Paris'teki izienimlerini dile getirir, genel ve sathi değerlendirmelerde bulunur. Eserin "Der Beyan-ı Ahval-i Umümiyye-i Avrupa" kısmı yazarın asıl yorum
ve mukayeseler yaptığı, kısmen de olsa
sosyal, kültürel ve siyasi dikkatlere açıl-
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Osmanlı matematik
ve astronomi alimi, şair.

Cebeci Ocağı Başkethüdası Salih Efendi'nin oğludu r. Kethüda Kalemi'nden yetişti ve bir süre Mısır'da kaldıktan sonra
1169 (1756) yılından itibaren sırasıyla kethüda katipliği, Tersane eminliği, Darphane nazırlığı, başmuhasebecilik, Haremeyn
muhasebeciliği, ordu katipliği ve vekaleten defter eminliği görevlerinde bulundu;
Receb 1183'te (Kasım 1769) vefat etti ve
Üsküdar'da defnedildi.
Mustafa Sıdkı'nın Osmanlı ilim tarihi
en önemli faaliyeti klasik matematik eserlerini istinsah, tashih ve tahrir
açısından

